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La Fundació

❚ Presentació
La Fundació Marc Sauquet és una Fundació privada
constituïda el 17 de març del 2005. Té com a objectiu
ajudar organitzacions i persones dedicades a millorar la
vida de gent necessitada, sobretot nens, donant prioritat
als projectes que incideixen directament sobre qualitat
de vida, dret a la salut, alimentació i educació.

Els projectes que porta a terme la Fundació són molt
personalitzats. Malgrat les distàncies, intentem
estrènyer les relacions amb les organitzacions a les
quals ajudem mantenint un contacte directe amb les
persones responsables i fent visites esporàdiques a les
ciutats on es destinen les ajudes.

Tots els projectes desenvolupats per la Fundació són en
memòria del nostre fill, germà i amic Marc. Amb només
29 anys de vida, Marc va desenvolupar una carrera
professional curta però molt intensa, dedicada al món
del tèxtil. Per qüestions relacionades amb la feina,
viatjava a països del tercer món, i sovint manifestava
el seu desig de “fer algun dia alguna cosa” per ajudar
persones sense recursos.

La Fundació demana rigor, serietat, transparència
financera, organitzativa i administrativa en l’ús dels
recursos requerits per tal de sapiguer com han estat
utilitzats.
Esperem disposar de molts anys, per a veure com es
converteixen en realitat els projectes que acabem
d’iniciar.

Coneixedors de les seves inquietuds, vam decidir posarnos a treballar per intentar complir el que sabíem eren
els seus desitjos. Vam pensar que la millor manera
d’aconseguir-ho seria continuar els negocis que ell havia
iniciat, amb el mateix entusiasme i dedicació, i destinar
part dels beneficis a la Fundació.

❚ Patronat i organització interna
El Patronat
Santiago Sauquet Canet
Mª Antonia Buxó Ricart
Mariona Sauquet Buxó
Francisco Buxó Durán
José Sauquet Canet
Javier Bombardó Buxó
Tresorer
Oriol Permanyer Andreví
Equip intern
Jordi Broca Casals
Jordi Saborido Camps

L’India

La República de l’Índia és

el segon país més poblat del món,
després de Xina, amb una població
de 1.100 milions d’habitants (estimat l’any 2.004) i més de cent
llengües.
Des de la seva independència
en 1.947, es va intentar desenvolupar un sistema d’economia mixta
per accelerar el desenvolupament
econòmic del país i un sistema
d’escolarització modern que permetés escolaritzar tota la població sense distinció
de sexes.
Malgrat això, encara és un dels països amb més
desigualtat econòmica i major índex de mortalitat
infantil.
La divisió administrativa de l’Índia consisteix en
28 estats, Tamil Nadu n’és un., Chennai (Madras),
amb 7 milions d’habitants, és una de les ciutats més
importants de l’Índia i pertany a Tamil Nadu.
L’idioma comú és la llengua tamil, però l’anglès
encara es l’idioma de treball en els afers administratius i judicials. És en aquesta ciutat i les seves
proximitats on la Fundació ha començat la seva tasca
d’ajuda.
Hem conegut i visitat centres on es fa una
tasca extraordinària amb nens que tenen problemes
de salut, famílies desestructurades i sense recursos
econòmics.

La major
democràcia
del món

❚ Gnana Deepam

❚ Vasantham

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

UMA DHANDAPANI va veure un dia el fill d’una
íntima amiga malalt d’espasticidad i va quedar
força impressionada. Aleshores, va decidir crear un
centre d’atenció per a nens malalts que va anomenar
GNANADEEPAM. Es va formar com a professora a la
Narayana Mission School i com a social worker al K.K
Nagar Ortopaedic Center. El seu fill i els seus joves amics
l’ajuden i li donen coratge per portar a terme el projecte
que segons ella diu és “la meva missió en la vida”.
El centre es va fundar fa dotze anys el març
del 1993 amb només quatre nens, per tal de tractar
nens amb problemes: espasticitat, síndrome de
Down, autisme, sordera... Molts d’ells pateixen
crisis convulsives. Tots ells provenen de famílies
desestructurades o amb problemes econòmics. Eduquen
i ensenyen 35 nois: 15 noies i 20 nois d’edats compreses
entre els 5 i els 40 anys que tan sols passen el dia a
l’organització. Arriben al matí, fan tallers i activitats
i al vespre tornen a casa seva. Treballen al centre 8
professors fixos i 3 a temps parcial. I a més, 2 voluntaris
fixos i un de parcial que ajuden a controlar els nois.
En funció del grau d’afectació poden fer unes coses o
unes altres. Els més afectats aprenen a pentinar-se,
rentar-se, i activitats de coordinació. Els mitjanament
afectats aprenen a reconèixer lletres, números, a tallar,
enganxar, pintar...
Els menys afectats aprenen a llegir i escriure, a més
de manualitats com ara cosir, teixir, estampar... Estan
interessats a començar el tintat Tie and Dye. A partir
d’aquestes activitats fan tovalloles, catifes, bosses que
després venen a gent interessada. A 14 d’aquests nois
els donen 300 Rupies (6,5 $) al mes; d’aquesta manera
ajuden econòmicament els seus pares i aconsegueixen
que se sentin responsables com si es tractés d’una
feina.

Avui dia, l’organització disposa de dos edificis i tenen
un solar comprat on volen construir-ne el tercer. Els dos
edificis es troben en un carrer estret i poc important,
però el solar que han adquirit està a prop i fa cantonada
amb un carrer principal. De tots els projectes que ens
van presentar quan els vam visitar al juny, vam decidir
ajudar-los justament en la construcció d’aquest nou
edifici. El projecte es dividirà en tres fases; aquest any
2005 només construirà la planta baixa. Ens fa molta
il·lusió, ja que serà el primer edifici que la Fundació
finançarà a l’Índia.

Dades de l’organització
Gnana Deepam
Uma Dandapani (particular)
Directora: Uma Dandapani
5/13 Baroda 2nd Street,
37, Pozhichalur Main Road, Pammal
West Mambalam
Chennai 600 075
Chennai 600 033 Índia
Tel: 24846980
Tel: 91-44-24846980
E-mail: gnanadeepams@sify.com
gnanadeepam@rediffmail.com

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

Vasantham és una escola per a persones amb
discapacitats psíquiques que significa “primavera”. Va
ser fundada l’any 1989 amb 6 nens a Mogappair, a
l’est de Chennai. Avui dia acull 110 persones de totes
les edats, des de 6 mesos fins a 52 anys. Un 50% (48)
viuen de forma permanent a l’escola, que per a la resta
és un centre de dia. Hi arriben a les 9.30 i en surten
a les 16.30h. Aquest centre imparteix ensenyament
acadèmic, PRE-vocational trainig, vocational training i
fisioteràpia, i al mateix temps se’ls fan classes de parla,
música….
A part de la formació, el centre s’ocupa de donarlos menjar, roba, medicaments i primeres necessitats.
No reben aportacions del Govern, tan sols donacions
personals i d’ONG.

Durant la nostra visita, ens van proposar 3 tipus de
projectes. Ajudes econòmiques al centre, construcció
d’una rampa perquè persones amb problemes de
mobilitat poguessin arribar a la segona planta i la
compra d’una furgoneta de 20 places. La Fundació va
optar per finançar la compra d’aquest vehicle, que
finalment ells van decidir substituir per dos vehicles
més manejables a causa dels problemes de circulació
que hi ha als carrers de Chennai.

Dades
Director: Alli Murugesan
PP 10/4, East Mogappair (Next to I.B. Office)
Chennai 600 050
Tel: 2656 0662 2656 1681
Email: vasantham89@yahoo.com vssmr89@eth.net
Website: www.vasantham.org

❚ Samarpana

❚ Maitrhri Educational & Charitable Trust

Descripció del centre
És una organització fundada el 1.991 per Mr. R. Sreedhar
que va patir poliomielitis de jove, té una mobilitat molt
reduïda, però una ment privilegiada, i passa la major
part del temps al terra sobre una petita catifa. Des d’allà,
amb l’ajuda de molts voluntaris, és capaç de gestionar
i controlar aquesta organització que va començar amb
7 nens i que durant tots aquests anys ha tocat la vida de
més de 2.500 persones.

Descripció del centre
És una organització dirigida per un matrimoni que
es van conèixer estudiant treball social. Es diuen
Mr.Sridhar i Mrs.Bhavani.
Van començar l’any 1995 en un edifici llogat
amb un sol nen malalt d’espasticidad i en condicions
pèssimes. Avui dia tenen 47 persones, totes amb
deficiències mentals i que vénen de famílies
desestructurades i amb problemes econòmics. 37 viuen
al centre de forma permanent, i 10 i van com si es
tractés d’un centre de dia. Hi arriben a les 10 del matí i
se’n van a les 4 de la tarda. Allà dinen i fan un snack a
la tarda. El seu objectiu a llarg termini és ampliar com a
centre de dia. Són persones de totes les edats des de 3
fins a 63 anys .Els grans pateixen més, i n’hi ha que s’hi
estan tota la vida. Hi ha 5 nens de 0 a 5 anys, 11 de 5 a
12 anys i la resta són més grans.
Al març de 1998, va ser publicat un article en la
primera pàgina del diari DINAMANI, en llenguatge
tamil. Gràcies a això, van rebre ajudes de diferents ONG
i persones. Amb aquestes contribucions, l’any 1999 van
poder construir l’edifici actual, que va ser inaugurat
l’any 2001. No obstant això, ells el que més necessiten
és per al dia a dia.
Segons ells, són molt rics per fora i molt pobres per dins.
En aquest centre fan activitats de diferents tipus:
 Activitats per a viure el dia a dia: vestir-se,
dutxar-se, menjar…
 Activitats acadèmiques funcionals: llegir,
escriure, els números, l’hora, els diners…
 Activitats vocacionals i PRE-vocacionals:
fan espelmes, bossetes de paper, postals,
jardineria…
Allí també reben assistència mèdica i fan
fisioteràpia. En funció del grau d’afectació, fan unes
coses, o unes altres. Al centre hi ha 7 educadors, 5 de
fixos i 2 a temps parcial.

De fet, aquesta organització es dedica a diverses coses:
 Ajuda als pobles més afectats pel Tsunami.
 Ajuda una colònia de gent afectada per la
lepra prop d’Avadi.
 Aconsegueix que gent sense diners pugui ser
operada de cataractes.
 Treballa per als més necessitats i els sense
privilegis.

Explicació de l’ajuda
Apadrinar un nen durant un mes, 750 Rs (14.15 euros).
Apadrinar un nen durant un any 8600 Rs (162.25 euros).
Rebre un fix mensual per poder passar el dia a dia.
Aquest fix és de 60.000 Rs (1132 euros) i serveix per a
salaris d’educadors, llet, menjar, medicaments… Quan
vam veure l’entrega i dedicació d’aquest matrimoni, la
Fundació va decidir ajudar-los econòmicament per fer
front al dia a dia.

En el camp de l’educació, fa una magnifica tasca,
ajudant estudiants brillants sense recursos econòmics,
que sense aquesta ajuda es veurien obligats a treballar
des de la infància. Aquesta ajuda no tan sols és
econòmica per pagar les despeses de la seva formació
acadèmica, sinó que a més fan un seguiment i control
des que el nen comença fins que acaba 12 anys després.
Això suposa un llarg compromís. L’apadrinament dura
fins als 16 anys, edat en la qual consideren que els nois
es valen per si mateixos i ja poden començar a treballar.
Més de 250 han estat ajudats per l’organització, i 10
d’ells han aconseguit ser enginyers.
La filosofia de Maithri és:

Dades
Plot Nº 10, Subramani Nagar, Vinayagapuram,
(Behind Vinayagapuram Bus Stop), Kolathur Post
Chennai 600 099
Tel: 25562552
Mobil: 9282112830
Email: samarpana@yahoo.com
Website: www.samarpana.org

 L’educació és una força democràtica i
alliberadora.
 L’educació pot travessar barreres de castes,
credos i classes.
 L’educació pot esborrar les desigualtats
causades pel naixement i altres circumstàncies.

Explicació de l’ajuda
La fundació va decidir ajudar en l’apadrinament
de 15 nois, amb la confiança que dintre d’uns anys
aconsegueixin ser uns excel·lents professionals.

Dades
New Nº 17/2, Old 6/2, Nathamuni Street
T.Nagar, Chennai 600 017 Índia
Tel: 91-044-2815 6880

“Fem que aquesta força alliberadora arribi al màxim de
gent possible” .

E-mail: rsridhar@vsnl.com info@maithriedu.com
Website: www.maithriedu.com

Nicaragua

És difícil conèixer amb exac-

titud la població de Nicaragua ja que
no hi ha censos fiables. És possible
que la població fregui els 5 milions,
amb una tercera part concentrada a
Managua, la capital i ciutats pròximes. Managua ha crescut força a causa de la tremenda
immigració que es va produir a l’època sandinista.
Molts camperols van abandonar les muntanyes fugint
de la guerra, buscant més seguretat, i es van trobar
amb una ciutat que no reunia prou infrastructures
per garantir-los una vida digna.
Nicaragua és un país amb un percentatge important de població jove. Al voltant d’un 70% és menor de
30 anys. Això es deu a una taxa de natalitat elevada
i al fet que gairebè no s’apliquen mètodes de control
de natalitat. La majoria dels Nicaragüencs són mestissos d’origen hispà i indígena. L’elevada proporció
de població jove ocasiona problemes d’escolarització,
i molts nens no poden accedir a l’educació bàsica.
Malgrat les campanyes d’alfabetització de l’època
sandinista, una part important de la població encara
no sap llegir ni escriure. La pobresa és omnipresent a
Nicaragua; és un país que no te les cobertures bàsiques a les quals estem acostumats, i els desequilibris
socials són enormes. Nicaragua és un país fonamentalment agrícola. Després de la revolució sandinista,
molts camperols van accedir a les terres de manera
col·lectiva i formen avui un sector important conegut com Economia Popular Alternativa. En els últims
anys, s’ha produït una explotació considerable de les
riqueses provinents de la fusta, i això avui dia és una
amenaça ecològica important. El turisme és un sector
per explotar. El país té enormes atractius turístics,
però la inestabilitat política i l’extrema pobresa han
dificultat l’aprofitament d’aquest sector.

❚ Pajarito Azul

❚ Divino Niño

Descripció del centre

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

La Llar de nens i nois “Pajarito Azul” és un internat amb
99 nens i joves de tots dos sexes i edats compreses entre
1 i 15 anys, tots amb diverses discapacitats i el 80%
d’ells en total abandó familiar. La Llar rep una petita
ajuda estatal que és totalment insuficient.
La Llar té una petita finca rural a Carazo,
concretament a Jinotepe, actualment sense explotar.
Disposa de terres molt fèrtils on es poden sembrar
fesols, blat de moro, plàtans, cafè i fruita.
Al mateix temps, els agradaria instal·lar-hi una
granja avícola i d’altres animals rendibles.
Amb això aconseguirien millorar l’alimentació
dels interns, comercialitzar aquests productes i serviria
alhora com a teràpia ocupacional per als nois més grans
del centre.

La Llar de protecció infantil “Divino Niño” acull nens
abandonats des de nadons fins als set anys d’edat.
Actualment, són atesos 85 nens en aquest centre. La Llar
disposa d’11 cases, de les quals 7 funcionen com a llars i
una com a infermeria.
La comunicació interna entre les Llars i també amb
l’exterior és molt necessària, ja que sovint es presenten
emergències.

Actualment i a causa de les últimes tempestes, que
van causar tants danys, els cal adquirir una centraleta
telefònica nova. La Fundació va decidir finançar aquest
projecte.

Explicació de l’ajuda
La Fundació va decidir finançar les construccions
necessàries per habitar i explotar la finca on seran
allotjats 24 interns.

❚ Beques per a l’Instituto Loyola

Descripció del centre
La situació social i econòmica de les famílies a
Nicaragua és complicada i difícil, i això influeix
directament en el rendiment escolar. Els nois que
haurien d’estudiar en el seu temps lliure han d’ajudar
els seus pares en els negocis casolans, o cuidar dels seus
germans petits, i a casa seva no troben cap tipus d’ajuda
o estímul. Encara que hagi nois que en un moment
determinat siguin estudiosos, cal tenir en compte que
estaran sempre pendents dels problemes familiars i de
la situació econòmica que els envolta.

Explicació de l’ajuda
Tenint present la realitat anterior, la Fundació va decidir
concedir 12 beques tant escolars per a alumnes del
Loyola com universitàries per a estudiants de l’UCA
(Universitat Centroamericana).

Projectes de futur

La Fundació en xifres
A continuació, les ajudes d’aquest any, s’agrupen
per conceptes, que són els següents:
Vehicles
10200 euros
Edificis i Infraestructures
40865.38 euros
Beques escolars i universitàries
6055.97 euros
Ajudes per a subsistència. Educadors,
llet, menjar, medicaments,...
7100. euros
Apadrinament
2948.29 euros

Durant l’any 2006, la Fundació Marc Sauquet continuarà
portant a terme els mateixos serveis i activitats, però
reforçant-los amb nous projectes.
Seguiran les beques tant escolars com
universitàries dels nois fins que acabin els seus estudis.
L’edifici que està en construcció a Gnana Deepam i la
granja que a principi d’any s’ha començat a construir a
Carazo tindran el suport que necessitin fins que acabin
els projectes de construcció.
Samarpana i Vasantham formen part ja dels
objectius de la Fundació.
Desitgem per aquest any 2006, poder ampliar el
nostre camp d’acció. El proper viatge a l’Índia, serà no
tan sols per a visitar aquests centres amb els que collaborem, si no tambè, per a ampliar i arribar a d’altres
ciutats. Bombay entrarà dintre dels objectius de la
Fundació per al proper any, ja que allà tenim amics que
ens poden ajudar a trobar nous projectes.

Tambè col-laborarem a Sierra Leona amb l’hospital
de Lunsar, on estant organitzant un àrea pediàtrica, que
segons ells és la necesitat més imperiosa del moment,
ja que a Sierra Leona el 44% de la població general és
menor de 14 anys i la mortalitat infantil és de més del
26% ens els primers 5 anys de vida.
L’Hospital de Lunsar a Sierra Leona, manté una
estreta relació d’agermanament amb l’Hospital de Sant
Joan de Déu d’Esplugues. La guerra civíl a Sierra Leona,
va durar 10 anys (1991-2001), on van ser tristament
famoses les imatges de nens soldats, mutilacions,
camps de refugiats i destrucció. L’Hospital no es va
escapar dels desastres de la guerra.
Es ara amb la inestimable ajuda de l’Hospital
d’Esplugues, que comença a recontruir-se i torna a
funcionar en aquest petit país d’Africa que tant necesita
l’assitència hospitalària.

Donem les gràcies...
Us hem presentat la memòria de la Fundació
MARC SAUQUET en aquest primer any 2005, i
volem agraïr a les persones que han col·laborat a
fer que tota aquesta activitat hagi estat possible.
Són els següents:
Fundació Heres
Pare Manuel Santiago
Ranvir
V.R. Devika
Josep Rios
Gràcies als seus consells, a la seva ajuda, suport i
col·laboració, la Fundació s’ha consolidat en el seu
primer any de vida.

C/ Sant Oleguer, 16 1º 1
08202 Sabadell
Barcelona (Spain)
T +34 93 727 09 12
F +34 93 727 55 67
W www.fundaciomarcsauquet.org
E info@fundaciomarcsauquet.org

